
doenças 
crónicas

Assuma o controlo 
da sua saúde
Sofre de um problema crónico? Salte do banco e treine a melhor equipa 
do mundo: a sua! Cabe-lhe a si coordenar os esforços de médicos  
e enfermeiros e controlar o curso do tratamento

1123 partilham experiência

      o nosso estudo

� Que obstáculos tem de ultrapassar um 
doente crónico? Para saber a resposta, en-
viámos um questionário autoadministrado 
(envio único, sem carta de insistência), por 
correio, a uma amostra aleatória de lares 
portugueses entre os 30 e os 79 anos, es-
tratificada por sexo, grupos etários e re-
gião NUTS II. As respostas anónimas foram 
recolhidas entre fevereiro e abril de 2013. 
Pedimos que o questionário fosse preen-
chido por pessoas com doença crónica.  

� O objetivo era saber se os inquiridos ti-
nham competências para lidar com a doen-
ça crónica: literacia, perceção de eficácia na 
gestão do problema de saúde, entre outras. 
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Os doentes crónicos devem estar 
no centro do tratamento, mas, 
muitas vezes, são os próprios  
a porem-se à margem. Os resulta-
dos do nosso inquérito a pessoas 
com problemas crónicos de saú-
de são claros: 39% dos inquiridos 
assumem não tomar a medicação 
como recomendado e 43% não se 
sentem à vontade para esclare-
cer dúvidas com os profissionais.  
As dificuldades que identificámos 
podem impedir estes utentes de 
serem mais autónomos na gestão 
da sua saúde e de tomarem de-
cisões sobre a terapia. Questões  
a resolver, porque o futuro passa 
por promover a autogestão. 

sentem muita 
dificuldade  
a gerir a doença

têm pouca 
qualidade  
de vida por  
causa da doença 
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Perfil do bom Autogestor 
seja o capitão da equipa

´ Exponha as dúvidas ao médico. Não tenha 
vergonha de falar dos seus pensamentos, sobre-
tudo quando lhe parece que o tratamento é pouco 
adequado ao seu caso.   

´ Participe em programas de educação tera-
pêutica promovidos pelo seu centro de saúde ou 
por associações de doentes, como a Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal, entre outras.  
Use as ferramentas que disponibilizamos em 
www.deco.proteste.pt. Pesquise, por exemplo, por 
"dossiê do coração".  

´ Seja disciplinado com os medicamentos, as 
consultas, os exames e os controlos. 

´ Mude de vida. Bastam gestos simples, como 
comer bem, se possível com a ajuda de um nutri-
cionista especializado na sua doença. Faça ativi-
dade física e discuta qual a mais adequada ao seu 
problema com o seu médico. Pare de fumar.

´ Esteja atento a qualquer evolução. Quanto 
mais cedo as detetar, melhor será o prognóstico.

tomar os medicamentos, monitorizar, com 
regularidade, os parâmetros de saúde neces-
sários; cumprir o plano de tratamento, comer 
bem, comunicar  as dificuldades e preferências 
e informar-se são obrigações suas. 

doente. Aliás, o sucesso do tra-
tamento depende, sobretudo,  
do comportamento do paciente, 
da sua capacidade para lidar com 
a patologia e da sua abertura para 
mudar certas condutas ou estilos 
de vida. Cabe à pessoa assumir 
responsabilidades como: 
- gestão de fármacos, consultas, 
check-ups e rastreios regulares;
- seguimento de uma dieta e/ou 
de um plano de atividade física; 
- neutralização do stresse;
- adaptação às circunstâncias diá-
rias. Por exemplo, cabe ao diabéti-
co avaliar eventuais ajustes à me-
dicação habitual, de acordo com 
os valores de açúcar no sangue. 
■ Por estas razões, o doente cró-
nico tem de estar no centro da 
terapêutica, enquanto os servi-
ços de saúde assumem um papel 
orientador na decisão dos aspetos 
clínicos. Mas esta mudança exige 
esforço do doente e o desenvol-
vimento de várias competências. 
Cabe-lhe procurar os recursos 
disponíveis no Serviço Nacional 
de Saúde, reunir a informação 
necessária e usá-la bem, e man-
ter o contacto com médicos, 
enfermeiros e outros profis-
sionais. Aprender a lidar com 
as limitações e a viver um dia 
de cada vez são também capa-
cidades indispensáveis. 
■ Portanto, o primeiro passo  
é assumir a liderança do trata-

mento. 

o saber poupa dinheiro 
■ As finanças pessoais podem ser 

um obstáculo à correta autoges-
tão dos problemas crónicos: 58% 
dos inquiridos sentem que a sua 
situação financeira os prejudica. 
O nosso inquérito mostra onde 
apostar para contornar este obs-
táculo, pois os dados revelam que 
a literacia em saúde e a sensação 
de ser incapaz de fazer a autoges-
tão influenciam os custos mensais 
de uma doença crónica. Quem 
tem baixos níveis de literacia ou 
se sente pouco competente para 
lidar com o problema, gasta mais. 

■ Literacia significa estar bem in-
formado, compreender e usar bem 
essa informação. É, por exemplo, 
conhecer com antecedência qual 
é a evolução natural da patologia 
ou saber como se controla o agra-
vamento dos sintomas. É perceber 
quando está na hora de procurar  
o médico fora das consultas regu-
lares. E é avaliar quando precisa da 
ajuda de familiares e amigos. Tudo 
isto ajuda a poupar dinheiro, tem-
po e, sobretudo, a sua saúde. 
■ Como os doentes crónicos per-
cecionam a sua autoeficácia  
a cumprir a terapia? O estudo con-
clui que 12% sentem-se ineficazes 
ou, pelo menos, pouco confiantes 

Os dados revelados pelo nosso in-
quérito sugerem pouco conheci-
mento sobre a doença, dificulda-
de em encontrar, interpretar e usar  
a informação sobre saúde, auto-
perceção baixa da sua compe-
tência para gerir o problema ou 
inaptidão para afirmar os próprios 
direitos e para expressar ideias 
junto dos profissionais de saúde. 

No centro do tratamento
■ As doenças crónicas prolongam-
-se no tempo, são de progressão 

lenta, implicam vários pro-
fissionais e apoio so-

cial e, sobretudo, 
exigem a par-

t i c i p a ç ã o 
ativa do 

Uma boa 
rede social é 

fundamental, 
pois dá  
o apoio 

necessário 
para 

ultrapassar 
os maus 

momentos ou 
para cumprir 
tarefas mais 

difíceis 

reconhecem 
não seguir o 
tratamento  
à risca

>
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doenças crónicas

nas suas capacidades. No geral,  
os inquiridos dizem ter dificulda-
des na tomada de decisões para 
lidar com a dor, a fadiga e as limi-
tações no dia a dia. Referem ser di-
fícil reconhecer a altura adequada 
para recorrer ao médico ou para 
negociar com este as alternativas 

do tratamento. 
■ Fazer uma autoanálise fran-
ca das suas reais capacidades  
e procurar ativamente formas de 
ultrapassar as dificuldades (por 
exemplo, junto de amigos ou de 
familiares) é o segundo passo  
a dar por um doente crónico. 

médicos mais claros
■ Os profissionais de saúde são a 
principal fonte de informação útil 
e correta, em particular, o médico 
de família. Se este habilitar o uten-
te para a autogestão, sai beneficia-
do, porque fica com mais tempo 
para cuidar de outros pacientes. 

o que dizem os iNquiridos

motivos para gostar do médico

o doente sente-se capaz de... Principais fontes de apoio

doentes mal informados sobre...

85% dos inquiridos estão satisfeitos 
com o médico assistente. o gráfico 
mostra algumas razões.

no geral, os inquiridos revelaram boa perceção de autoeficácia para lidar 
com o problema crónico de saúde que os afeta.

os inquiridos que afirmaram ter uma boa rede social de apoio 
destacaram a família e o médico.

Transmite confiança 
no tratamento

Esforça-se ao 
máximo na consulta

Organiza bem  
o tratamento

Dedica tempo  
ao meu caso

Probabilidades  
de cura

Prognóstico 

Controlo da doença

Monitorização  
do estado de saúde

30%

28%

20%

12%

53%

50%

49%

36%

36%

Pedir informação ao médico

Encontrar  a informação necessária

Avaliar quando é preciso ir ao médico

Cumprir tarefas domésticas 

Fazer o necessário para controlar a doença

Gerir a perturbação emocional

56%

49%

44%

43%

53%

Família

Médico de família

Especialista

Amigos

Enfermeiros

Associação de doentes

57%

41%

37%

27%

16%

4%

o prognóstico (curso e duração  
da doença) e as probabilidades de cura 
levantam mais dúvidas.

Os clínicos 
falham na 

promoção da 
autonomia, 
afirmam os 

participantes
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s
entreviSta

Como promovem a autogestão?
Com educação terapêutica em todos os 
momentos de atendimento e nas consul-
tas médica e de enfermagem. Com ses-
sões regulares de educação para a saúde 
para grupos com a mesma doença. Com 
sessões na Universidade Sénior ou para 
grupos seniores da Câmara Municipal de 
Valongo. No caso da diabetes, é entregue 
um folheto com o processo assistencial 
e os procedimentos dos profissionais da 
USF e do hospital.

e os conhecimentos de saúde?
Além das sessões já referidas, temos o 
projeto “Ajuda à Decisão Orientada e 
Consciente” para avaliar a prevalência de 
baixa literacia em saúde na comunidade, 
de modo a, depois, implementar medidas 
nas áreas de maior carência. Após essa in-
tervenção, os níveis de literacia serão rea-
valiados. O objetivo é otimizar recursos e 
melhorar os cuidados.

têm programas por doença?
O “Caminhar para o Equilíbrio” explica o 
que é a diabetes e ensina a importância 

de controlar o peso, o perímetro abdomi-
nal, o colesterol e a glicemia. Dá dicas de 
nutrição. Mostra os benefícios do exercí-
cio físico: as limitações, os cuidados a ter, 
as consequências da má gestão e as reco-
mendações para um plano de treino sau-
dável. Também explica a importância da 
automonitorização, enquanto ferramen-
ta básica para a qualidade de vida. Para a 
hipertensão arterial há um programa de 
exercício físico que estimula à mudança 
de estilo de vida. Na sala de espera passa 
um vídeo, elaborado pelos profissionais 
da USF, orientado para a obesidade.

e consultas de  vigilância?
Para os doentes com diabetes e hiperten-
são existe um horário específico e a ação 
do enfermeiro e do médico são comple-
mentares. A periodicidade das consultas 
varia entre três e seis meses, conforme o 
nível de controlo e a capacitação do do-
ente. Um hipertenso é seguido a cada seis 
meses. Nos casos de mau controlo, a pe-
riodicidade é adaptada. Também existem 
consultas para outras doenças crónicas, 
nomeadamente respiratórias.

a primeira USF 
acreditada em Portugal 
segue 2891 hipertensos 
e 1119 diabéticos em 
programas de vigilância. 
Um bom exemplo 
público de incentivo à 
autogestão

“educação do atendimento
às consultas”

■ Que podem fazer estes profis-
sionais para estimular o doente a 
ser mais autónomo? Para come-
çar, simplificar a comunicação 
e eliminar a linguagem técnica!  
O comportamento do paciente 
melhora com intervenções foca-
das em objetivos e num plano de 
ação. Há gestos simples, capazes 
de fazer a diferença. Margarida 
Abreu Aguiar, coordenadora da 
Unidade de Saúde Familiar de Va-
longo, conta que os folhetos e pla-
nos de intervenção daquele centro 
foram traduzidos em diversas lín-
guas, para todos os pacientes con-
seguirem entender o seu plano 
de saúde. A administração de fár-
macos no serviço de enfermagem 
é feita sempre com guia de pres-
crição, para evitar erros. Naquela 
unidade, os profissionais foram 
sensibilizados para a cortesia e 
a humanização no atendimento. 
Inclusive, quando um utente pede 
para mudar de médico é-lhe asse-
gurado este direito, porque, como 
explica a coordenadora, “a pessoa 
deve estar bem e ter empatia com 
o seu médico". 
■ Os programas de educação tera-
pêutica de associações de doentes 
ou dos centros de saúde são outra 
ferramenta para dar autonomia.
■ Apesar de 85% dos inquiridos 
estarem satisfeitos com o acom-
panhamento médico, muitos 
revelam que os clínicos falham 
quando o objetivo é promover a 
autogestão e envolver os interes-
sados. Em primeiro lugar, com 
84% de insatisfeitos, surge a fal-
ta de um contacto pessoal, entre 
consultas, para conhecer a evo-
lução do estado clínico. No pódio 
das queixas temos a ausência de:
- encaminhamento para progra-
mas de educação terapêutica; 
- diálogo sobre alternativas de tra-
tamento e mudanças comporta-
mentais importantes;
- uma lista de conselhos sobre as-
petos a melhorar na autogestão. 
■ Chegámos ao terceiro passo: 
fomentar uma boa relação com 
o médico. Confiar nele e levá-lo a 

margarida Aguiar, coordenadora  
da unidade de saúde Familiar de Valongo

>
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doenças crónicas

Confie em si!

´ as doenças crónicas são responsáveis por 
80% das mortes na europa (2009) e por gran-
de parte dos custos dos serviços nacionais de 
saúde. estão também entre as mais fáceis de 
prevenir, por isso, o estilo de vida conta. auto-
avalie o seu e, se necessário, mude os hábitos 
alimentares, de exercício ou  outros. 

´ Bom conhecimento sobre a doença e sobre 
os recursos disponíveis no sistema de saúde, 
literacia, capacidade para comunicar, autocon-
fiança e controlo emocional são capacidades 
fundamentais de um bom autogestor.

´ Fale abertamente com o médico e participe 
nas escolhas do tratamento. Fomente também 
uma boa relação com o farmacêutico e com as-
sociações de pessoas com a sua doença.   

maiS vale Prevenir

 

Autogestão Com NotA “sAtisfAz”
a dor crónica nas costas, a diabetes, a hipertensão e a doença cardíaca (arritmia, por exemplo) são os problemas mais prevalentes entre as 
pessoas que participaram no estudo. os inquiridos discriminaram quanto gastam, por mês, em média, em consultas, exames e análises, medi-
camentos, serviços de enfermagem, transportes e outros custos. também indicaram até que ponto se sentem informados sobre a sua doença.   

confiar em si é o caminho. Aposte 
numa relação próxima com o far-
macêutico, pois este pode respon-
der-lhe a dúvidas pontuais sobre a 
medicação. Na Internet, consulte 
sites de entidades oficiais e renun-
cie aos de sociedades comerciais.      
 
A conversar é que  
nos entendemos
■ Assertividade é a competência 
social para afirmar os próprios 
direitos e expressar pensamentos, 
sentimentos e opiniões de forma 
clara, sem ser hostil para o inter-
locutor. O paciente deve ser asser-
tivo, tanto na partilha de informa-
ção como a negociar opções, seja 
com o médico ou com a família.
■ Apesar de a grande maioria ten-
tar ser aberto com o médico assis-
tente, quase 10% não conseguem 
expressar a sua opinião sobre as-

suntos de saúde com este profisi-
sonal, 21% sentem dificuldade em 
revelar dados pessoais relevan-
tes para o tratamento, um terço 
não pede ao clínico que explique 
melhor as informações e 38% es-
condem os aspetos negativos da 
terapia. Pior: 6% não são mini-
mamente assertivos. Ora, o nosso 
estudo revela que ser assertivo e 
estar bem informado são meio 
caminho andado para sentir-se 
competente a gerir o problema de 
saúde e para aumentar a qualida-
de de vida. Mostra ainda que estas 
competências estão associadas a 
menos idas às urgências e a menos 
noites de hospitalização.
■ Portanto, o quarto passo é falar 
abertamente e mostrar intenção 
de participar nas escolhas tera-
pêuticas. Resta-nos lembrar que a 
saúde está nas suas mãos.

60% dos inquiridos 
afirmam estar muito 
bem informados

€ 76 mensais, em 
média, para gerir a 
doença

Hipertensão
42% da população afetada 
(Fonte: Eurotrials)

54% dos inquiridos 
afirmam estar muito 
bem informados

€ 120 mensais, 
em média, para gerir 
a doença

doença cardíaca
3 vezes mais nos homens
(Fonte: Direção-Geral da Saúde)

48% dos inquiridos 
afirmam estar muito 
bem informados

€ 66 mensais, em 
média, para gerir a 
doença

dores nas costas
150 mil com lombalgia
(Fonte: Médicos de Portugal)

52% dos inquiridos 
afirmam estar muito 
bem informados

€ 81 mensais, em 
média, para gerir a 
doença

diabetes
27% depois dos 60 anos
(Fonte: Obs. Nacional da Diabetes) 
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